
คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 3 มิถุนายน 2559)      คู่มืออธิบาย TAS 12 หน้า 1 

คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17  

เรือ่ง สญัญาเช่า 

 

บทน า  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดนโยบายการบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เหมาะสมทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพ่ือน าไปปฏบัิติกับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่า

ด าเนินงาน   

คู่มือน้ียังครอบคลุมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน 

– สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า  

  

ขอบเขต 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องถือปฏบัิติกบัสญัญาเช่าทุกประเภท ยกเว้นรายการต่อไปนี้  

1) สญัญาเช่าเพ่ือการส ารวจหรือการใช้ทรัพยากรแร่ น า้มัน กา๊ซธรรมชาติ และทรัพยากร

อื่นที่คล้ายคลึงกนั ซ่ึงไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ และ 

2) ข้อตกลงในการให้ใช้สิทธิของรายการประเภทฟิล์มภาพยนตร์ การบันทึกวีดีทัศน์ 

ละคร บทประพันธ ์สทิธบัิตร และลิขสทิธิ์ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้กบัการวัดมูลค่าของรายการต่อไปนี้  

1) อสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้เช่าถือครองอยู่และบันทกึเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

2) อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนที่ผู้ให้เช่าบันทกึเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

3) สนิทรัพย์ชีวภาพที่ผู้เช่าถือครองภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 

4) สนิทรัพย์ชีวภาพที่ผู้ให้เช่าบันทกึเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีให้ถือปฏบัิติกับข้อตกลงที่มีการโอนสิทธิการใช้สินทรัพย์ แม้ว่า

ผู้ให้เช่ายังคงให้บริการส่วนใหญ่ในการด าเนินงานหรือซ่อมบ ารุงสินทรัพย์เหล่าน้ัน ในทางกลับกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องไม่น ามาถือปฏบัิติกับข้อตกลงในการให้บริการที่ไม่ได้โอนสิทธิการใช้

สนิทรัพย์จากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สญัญาอกีอกีฝ่ายหน่ึง 

 

ค านยิาม 

 

สญัญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงที่ ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการใช้สินทรัพย์

ส าหรับช่วงเวลาที่ตกลงกนั เพ่ือแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทน ซ่ึงได้รับช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

รวมถึงสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่า เม่ือผู้เช่าปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่ตกลงกนั บางคร้ังเรียกว่า “สญัญาเช่าซ้ือ” 
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สญัญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าที่ท  าให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอน

กรรมสทิธิ์จะเกดิข้ึนหรือไม่ 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน หมายถึง สญัญาเช่าที่มิใช่สญัญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าทีบ่อกเลิกไม่ได ้หมายถึง สญัญาเช่าที่จะบอกเลิกได้กต่็อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข

ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี้  

1) เม่ือเกดิเหตุการณ์บางอย่างที่โอกาสที่จะเกดิข้ึนน้อยมาก 

2) เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า 

3) เม่ือผู้เช่าท าสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่ารายเดิม เพ่ือเช่าสินทรัพย์เดิมหรือสินทรัพย์ที่

เทยีบเทา่ของเดิม หรือ 

4) เม่ือผู้เช่าต้องจ่ายเงินเพ่ิมโดยที่ ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าเป็นที่เช่ือถือได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าสญัญาเช่าจะด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 

วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า หมายถึง วันที่ท  าสัญญาเช่า หรือวันที่คู่สัญญาได้ก่อให้เกิดผล

ผูกพันตามเง่ือนไขหลักของสญัญาเช่า แล้วแต่วันใดจะเกดิขึ้นก่อน ซ่ึง ณ วันนี้  

1) สญัญาเช่าจะถูกจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน และ   

2) ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน กิจการต้องก าหนดจ านวนเงินที่จะต้องรับรู้ ณ วันที่

สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มีผล หมายถึง วันที่ผู้เช่าสามารถใช้สทิธติามสญัญาเช่าในสินทรัพย์ที่เช่า 

ซ่ึงคือวันรับรู้รายการเร่ิมแรกตามสญัญาเช่า 

 อายุสญัญาเช่า หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพย์ที่ผู้เช่าท าสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ทั้งน้ีให้

รวมถึงระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกต่ออายุสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ันออกไปอีก ไม่ว่าจะมีการ

จ่ายเงินเพ่ิมอีกหรือไม่ หาก ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าสามารถเช่ือได้สมเหตุสมผลว่าผู้เช่าจะ

เลือกใช้สทิธเิพ่ือต่ออายุสญัญาเช่า 

 จ านวนเงินขั้นต า่ที่ตอ้งจ่าย หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้เช่าจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยไม่

รวมค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน ต้นทุนการให้บริการ และภาษีที่ผู้ให้เช่าจ่ายและเรียกคืนได้จากผู้ให้เช่า แต่

รวมรายการต่อไปนี้  

1) ด้านผู้เช่า – จ านวนเงินใดๆ ที่ผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้เช่าประกันว่าจะต้องจ่าย

ให้กบัผู้ให้เช่าตามที่ประกนั หรือ 

2) ด้านผู้ให้เช่า – มูลค่าคงเหลือที่ได้รับประกนัจาก ผู้เช่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่า หรือ 

บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและมีฐานะการเงินที่สามารถให้การประกันแก่

ผู้ให้เช่าได้ 

อย่างไรกต็าม ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ถ้าผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกซ้ือสินทรัพย์ด้วย

ราคาที่คาดว่าจะต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระส าคัญ ณ วันที่สามารถใช้สิทธิที่จะ

เลือกดังกล่าวและเช่ือได้อย่างสมเหตุสมผลว่า ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกน้ัน ในกรณีน้ี
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จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายประกอบด้วย จ านวนเงินข้ันต ่าที่จะต้องจ่ายตลอดอายุ

สญัญาเช่าจนถึงวันที่คาดว่าจะใช้สทิธเิลือกซ้ือและจ านวนเงินที่ต้องจ่ายเม่ือใช้สิทธิเลือก

ซ้ือสนิทรัพย์ที่เช่าด้วย 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซ้ือและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือจ่าย

ช าระหน้ีกนัในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคา

กนัได้อย่างเป็นอสิระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงจะแตกต่างจากค านิยามของมูลค่า

ยุติธรรมในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 อายุการใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ หมายถึง ข้อใดข้อหน่ึง ต่อไปนี้  

1) ระยะเวลาที่คาดว่าสนิทรัพย์จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิกบัผู้ใช้รายเดียวหรือหลายราย 

2) จ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงผู้ใช้รายเดียวหรือ

หลายรายคาดว่าจะได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ 

อายุการใหป้ระโยชน ์หมายถึง ระยะเวลาที่เหลืออยู่โดยประมาณนับจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิม

มีผล ซ่ึงกจิการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากสนิทรัพย์ โดยไม่ค านึงถึงอายุสญัญาเช่า 

มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกนั หมายถึง  

1) ด้านผู้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่ารับประกันที่

จะจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า (จ านวนที่รับประกัน คือ จ านวนเงินสูงสุดที่จะต้องจ่ายไม่ว่ากรณี

ใดกต็าม) 

2) ด้านผู้ให้เช่า – ส่วนของมูลค่าคงเหลือที่ผู้เช่าหรือบุคคลที่สามรับประกันที่จะจ่ายให้แก่

ผู้ให้เช่า บุคคลที่สามที่รับประกนัน้ี ต้องไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่าและบุคคลดังกล่าวต้อง

มีความสามารถทางการเงินที่จะรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่รับประกนัไว้ 

มูลค่าคงเหลือที่ไม่ไดร้บัการประกนั หมายถึง ส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ให้

เช่า ซ่ึงผู้ให้เช่าอาจไม่ได้รับคืน หรือส่วนของมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ที่ให้เช่า ซ่ึงได้รับการ

ประกนัจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผู้ให้เช่าเทา่น้ัน 

 ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรก หมายถึง ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการต่อรองและการ

ท าสญัญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวน้ีไม่รวมถึงต้นทุนในส่วนของผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย 

 เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า หมายถึง ผลรวมของจ านวนข้ันต ่าที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่า

ตามสญัญาเช่าการเงินกบัมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนัให้กบัผู้ให้เช่า 

 เงินลงทุนสุทธิตามสญัญาเช่า หมายถึง เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าคิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบี้ ยตามนัยของสญัญาเช่า 

 รายไดท้างการเงินรอการรบัรู ้หมายถึง ผลต่างระหว่างเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่ากับ

เงินลงทุนสทุธติามสญัญาเช่า 

 อตัราดอกเบี้ ยตามนยัของสญัญาเช่า หมายถึง อัตราคิดลด ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่าที่ท  า

ให้ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของ 

1) จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย 
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2) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนั มีจ านวนรวมเทา่กบั ผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรัพย์ที่ให้เช่า และต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่า 

อตัราดอกเบี้ ยเงินกูย้ืมส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า หมายถึง อัตราดอกเบ้ียที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายตาม

สัญญาเช่าที่คล้ายคลึงกัน หรือถ้าไม่สามารถก าหนดอัตราน้ันได้ ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียที่ผู้เช่าจะต้อง

จ่าย ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่าในการกู้ยืมเงินที่มีระยะเวลาและการค า้ประกันคล้ายคลึงกันกับที่

ระบุไว้ในสญัญาเช่าเพ่ือซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน หมายถึง ส่วนของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงไม่ได้ก าหนด

ไว้อย่างคงที่ แต่ก าหนดให้ข้ึนอยู่กับปัจจัยอื่นในอนาคตซ่ึงเปล่ียนแปลง นอกจากการเปล่ียนแปลง

ตามระยะเวลาที่ผ่านไป (เช่น อัตราร้อยละของยอดขาย ปริมาณการใช้ในอนาคต ดัชนีราคาใน

อนาคต หรืออตัราดอกเบี้ ยตลาดในอนาคต) 

 ในช่วงเวลานับจากวันเร่ิมต้นท าสัญญาเช่าถึงวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล สัญญาเช่าหรือข้อ

ผูกพันตามสัญญาเช่าอาจมีข้อก าหนดให้มีการปรับปรุงจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้ เช่น 

การเปล่ียนแปลงต้นทุนการก่อสร้าง หรือต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์ที่เช่า การปรับราคาตาม

ระดับดัชนีราคาที่เปล่ียนไป หรือต้นทุนทางการเงินของผู้ให้เช่าเปล่ียนไป มาตรฐานฯ ก าหนดให้

จ านวนเงินที่มีการเปล่ียนแปลงน้ัน ถือว่าเกดิขึ้น ณ วันเร่ิมต้นของสญัญาเช่า 

 

การจ าแนกประเภทของสญัญาเช่า 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กิจการจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึงขอบเขต

ของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ที่เช่าว่าตกอยู่กับผู้เช่าหรือผู้ให้

เช่า ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากก าลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ หรือจาก

วิทยาการที่ล้าสมัย และจากความผันผวนของผลตอบแทนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนดังกล่าวอาจรวมถึงการคาดการณ์ว่าการด าเนินงานจะมีก าไรตลอดอายุ

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์ และการคาดการณ์ว่าจะมีผลก าไรจากราคาที่เพ่ิมข้ึนหรือ

จากมูลค่าคงเหลือที่จะได้รับ 

กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินหากสัญญาน้ันโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า และ

ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน หากสัญญาน้ันไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสนิทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า 

ผู้เช่าและผู้ให้เช่าใช้ค านิยามอย่างเดียวกัน เน่ืองจากรายการบัญชีระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

เป็นไปตามข้อตกลงร่วมในสัญญาเช่า แต่บางคร้ังการน าค านิยามต่างๆ มาใช้กับสถานการณ์ของ

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกนั อาจท าให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจัดประเภทสัญญาเช่าแตกต่างกันแม้จะ

เป็นสัญญาเดียวกัน เช่น ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกันจากบุคคลที่ไม่

เกี่ยวข้องกบัผู้เช่า 



คู่มืออธบิายมาตรฐานการบัญชีน้ี ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 ในการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน กิจการต้อง

พิจารณาถึงเน้ือหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา ตามปกติกิจการต้องจัดประเภทสัญญา

เช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหากสญัญาน้ันท าให้เกดิสถานการณ์ต่อไปน้ี อย่างน้อยหน่ึงสถานการณ์ 

1) สญัญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสดุระยะเวลาของสญัญาเช่า 

2) ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ด้วยราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิเลือกซ้ือ

เกิดข้ึน ด้วยจ านวนที่มากเพียงพอที่จะท าให้เกิดความแน่ใจอย่างสมเหตุสมผล ณ วัน

เร่ิมต้นของสญัญาเช่าว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลือกซ้ือสนิทรัพย์น้ัน 

3) ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ของ

สนิทรัพย์ แม้ว่าจะไม่มกีารโอนกรรมสทิธิ์เกดิข้ึน   

4) ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายมีจ านวน

เทา่กบัหรือเกอืบเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่เช่า 

5) สนิทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะเจาะจงกระทั่งมีผู้เช่าเพียงผู้เดียวที่สามารถใช้สินทรัพย์

น้ันโดยไม่จ าเป็นต้องน าสนิทรัพย์ดังกล่าวมาดัดแปลงที่ส าคัญ  

 

ข้อบ่งช้ีถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกันที่อาจท าให้สามารถ

จัดสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินได้ มีดังต่อไปนี้  

1) หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับ

ผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกน้ัน 

2) ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของมูลค่า

คงเหลือ  

3) ผู้เช่าสามารถต่อสญัญาเช่าคร้ังที่สองด้วยการจ่ายค่าเช่าที่มีจ านวนต ่ากว่าค่าเช่าในตลาด

อย่างเป็นนัยส าคัญ 

สถานการณ์และข้อบ่งช้ีข้างต้น ไม่ถือเป็นข้อยุติ ถ้าเป็นที่แน่ชัดว่ายังมีลักษณะอื่นที่แสดงให้

เหน็ว่ามิได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่า สัญญา

เช่านั้นต้องจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

การจัดประเภทสัญญาเช่า ต้องท า ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า หาก ณ เวลาใดเวลาหน่ึงผู้

เช่าและผู้ให้เช่าตกลงจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาเช่า ในลักษณะที่ท  าให้การจัดประเภทสัญญา

เช่าแตกต่างไปจากเดิมตามเง่ือนไขข้างต้น และหากเง่ือนไขที่เปล่ียนแปลงน้ันมีผลกระทบต้ังแต่วัน

เร่ิมต้นของสญัญาเช่า ข้อตกลงที่มีการแก้ไขถือเป็นข้อตกลงใหม่ตลอดอายุสัญญาเช่า อย่างไรกต็าม 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี หรือการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ ไม่ท าให้ต้องมีการจัด

ประเภทสญัญาเช่าใหม่เพ่ือวัตถุประสงค์ทางบัญชี 

กรณีสัญญาเช่ารวมส่วนประกอบทั้งที่ดินและอาคาร กิจการประเมินการจัดประเภทของ

รายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงานแต่ละรายการแยกจากกัน ในการพิจารณา
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ส่วนของที่ดินเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน ข้อพิจารณาที่ส าคัญคือโดยปกติที่ดินมี

อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิไม่จ ากดั 

 จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร (รวมถึงเงินก้อนที่จ่ายให้ ณ วัน

เร่ิมต้น) จะปันส่วนให้กบัที่ดินและอาคารตามสดัส่วนของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของสิทธิในที่ดินสิทธิ

ในอาคาร ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า ถ้าหากไม่สามารถน ามาปันส่วนตามวิธีสัดส่วนดังกล่าวได้

อย่างน่าเช่ือถือ สัญญาเช่าทั้งหมดต้องถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน เว้นแต่จะเป็นที่แน่ชัดว่า ส่วน

ของที่ดินและอาคารเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ในกรณีเช่นน้ี สัญญาเช่าทั้งหมดให้ถือเป็นสัญญาเช่า

ด าเนินงาน 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทสญัญาเช่า หากจ านวนเงินที่เป็นส่วนของที่ดินที่ต้องรับรู้

มีจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ ที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่าอาจถือเป็นสินทรัพย์หน่วยเดียวกันและ

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน ในกรณีเช่นน้ี อายุการให้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิของอาคารถือเป็นอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์ทั้งหมดที่เช่า 

 

ตวัอย่างที ่1 

บริษัท กขค จ ากัด ท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะไม่ถูกโอนเป็นของบริษัท 

กขค จ ากัดเม่ือสิ้ นสุดสัญญา แต่กรรมสิทธิ์ในอาคารจะตกเป็นของบริษัทเม่ือผ่านไปแล้ว 20 ปี 

สัญญาเร่ิมวันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยมูลค่าของที่ดินเท่ากับ 60 ล้านบาท และมูลค่าของอาคาร

เท่ากับ 20 ล้านบาท บริษัทจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีโดยแบ่งเป็นค่าเช่าที่ดิน 6 ล้านบาท และค่าเช่า

อาคาร 2 ล้านบาท ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นท าสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบันของค่า

เช่าข้ันต ่า ณ วันที่ท  าสัญญาเช่าของที่ดินและอาคารเท่ากับ 45 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท 

ตามล าดับ บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาอาคารตามวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 20 ปี สมมติว่าอัตราดอกเบ้ียที่

แท้จริงเทา่กบัร้อยละ 9 ต่อปี 

 

 

 

ในกรณีน้ี เม่ือไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้เช่า และมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าข้ันต ่าเท่ากับร้อย

ละ 75 ของมูลค่ายุติธรรม สญัญาเช่าที่ดินจึงไม่ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ในขณะที่สัญญาเช่าอาคาร

ที่ระบุให้กรรมสิทธิ์โอนให้แก่ผู้เช่าเมื่อครบก าหนดสัญญา รวมทั้งมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต ่า

เทา่กบัร้อยละ 91 ของมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงถือได้ว่ามีจ านวนเกือบเท่ามูลค่ายุติธรมของสินทรัพย์ที่เช่า

จึงถือว่าสญัญาเช่าอาคารเป็นสญัญาเช่าการเงิน 

   

ผู้เช่าไม่ต้องวัดมูลค่าที่ดินและอาคารแยกจากกัน ถ้าส่วนได้เสียของผู้เช่าในที่ดินและอาคาร

ได้มีการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและบันทกึด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อย่างไรกต็าม ผู้เช่าต้อง
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แสดงรายละเอียดการค านวณในการประเมินเมื่ อการจัดประเภทสัญญาเช่าที่ เป็นส่วนของ

องค์ประกอบหน่ึงหรือทั้งสององค์ประกอบมีความไม่แน่นอน 

 มีความเป็นไปได้ที่ผู้เช่าจะจัดประเภทส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่า

ด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในกรณีเช่นน้ี ส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์น้ันจะ

บันทึกเสมือนหน่ึงเป็นสัญญาเช่าการเงิน และให้ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมในการรับรู้ รายการตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ผู้เช่ายังคงต้อง

บันทกึสญัญาเช่าดังกล่าวเป็นสญัญาเช่าการเงินได้ต่อไป แม้เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังจะท าให้ส่วน

ได้เสียของผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์เปล่ียนไป จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์

น้ันเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูเ้ช่า 

 

สญัญาเช่าการเงิน 

การรบัรูเ้มือ่เร่ิมแรก 

 ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินในงบ

แสดงฐานะการเงินของผู้เช่า ด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า

ปัจจุบันของจ านวนข้ันต ่าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า อัตราคิดลดในการค านวณมูลค่า

ปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย คือ อตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหากสามารถก าหนด

ได้ในทางปฏบัิติ หากในทางปฏบัิติไม่สามารถก าหนดได้ ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้

เช่าเป็นอตัราคิดลด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้เช่าต้องรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ที่รับรู้  

 

 รายการและเหตุการณ์อื่นๆ ต้องบันทกึและน าเสนอตามเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความ

เป็นจริงทางการเงิน ไม่ใช่รูปแบบทางกฎหมาย เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและสาระความเป็นจริงทาง

การเงินของสัญญาเช่าการเงินคือ ผู้เช่าได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ โดย

แลกเปล่ียนกับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเพ่ือการได้สิทธิดังกล่าวด้วยจ านวนที่ใกล้เคียงกับมูลค่า

ยุติธรรมของสนิทรัพย์รวมกบัค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 เป็นการไม่สมควรที่ในงบการเงินจะแสดงสนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าการเงินหักด้วยหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าการเงิน หากในงบแสดงฐานะการเงินของผู้เช่าต้องแยกแสดงหน้ีสินเป็นหน้ีสินหมุนเวียน

และไม่หมุนเวียน ผู้เช่าต้องแยกแสดงหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่

หมุนเวียนในลักษณะเดียวกนั 

 ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกมักเกดิข้ึนเน่ืองจากกจิกรรมที่เฉพาะเจาะจงกบัการเช่า เช่น 

- การต่อรองและการท าสญัญาเช่า 

- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนกับผู้เช่าเพ่ือให้สัญญาเช่าการเงินต้อง

รวมเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนที่รับรู้เป็นสนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าน้ัน 
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การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก 

  

 

 

 

 

 

นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ส าหรับสนิทรัพย์ที่เช่าที่เสื่อมสภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างที ่2 

บริษัทได้ท าสญัญาเช่ารถยนต์ ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 โดยมีข้อตกลงที่ระบุไว้ในสญัญา เป็นดังน้ี 

1. สญัญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี โดยเป็นสญัญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ 

2. ก าหนดจ่ายค่าเช่าเป็นงวดทุกสิ้นปี รวม 4 งวด เร่ิมต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 งวดละ 

100,000 บาท ผู้เช่าเป็นผู้จ่ายประกนัรายปีจ านวน 20,000 บาทต่อปี 

3. สัญญาเช่ามีข้อตกลงในการโอนกรรมสิทธ์ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า และให้สิทธิให้ผู้เช่าซ้ือ

รถยนต์ในราคา 50,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาที่คาดว่าจะต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่

เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า และคาดว่ารถยนต์มีมูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 

เทา่กบั 10,000 บาท 

4. รถยนต์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ท  าสัญญาเช่าเป็นเงิน 380,000 บาท และคาดว่าจะมีอายุ

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ 5 ปี บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธเีส้นตรง 

5. อตัราดอกเบี้ ยเทา่กบัร้อยละ 10 ต่อปี  

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้อง

จ่าย 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

หน้ีสนิที่ยังไม่ได้ช าระ 

ปันส่วนตามงวดต่างๆ 

ตลอดอายุสญัญาเช่าเพ่ือ

ท าให้อตัราดอกเบี้ ยแต่ละ

งวดเป็นอตัราคงที่  

สนิทรัพย์ที่ให้เช่า 

มีความแน่นอนที่สนิทรัพย์น้ัน

จะเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสดุ

สญัญาเช่า 

มีความไม่แน่นอนที่สนิทรัพย์

น้ันจะเป็นของผู้เช่าเมื่อสิ้นสุด

สญัญาเช่า 

คิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์

เทา่กบัอายุการให้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์ 

คิดค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์

ให้หมดภายในระยะเวลาของ

สญัญาเช่าหรือภายในอายุการ

ให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะ

สั้นกว่า 
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เม่ือพิจารณาข้อตกลงที่ระบุในสัญญาดังกล่าว พบว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน

เน่ืองจาก 

1. ผู้เช่ามีสิทธิเลือกที่จะซ้ือสินทรัพย์ที่เช่าที่ราคาที่ต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สิทธิการเลือก

ซ้ือมีผลบังคับ 

2. อายุของสัญญาเช่า 4 ปี ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ

สนิทรัพย์ที่เช่า 

3. เมื่อเปรียบเทยีบมูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าข้ันต ่าที่

ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าจะเป็นดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารายปี = (ค่าเช่ารายปี x PVIFA10%,4) + (มูลค่าปัจจุบันของสิทธิ

เลือกซ้ือ x PVIF10%,4) 

    = (100,000 x 3.1699) + (50,000 x 0.6830) 

    = 316,990 + 34,150 

    = 351,140 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย = 351,140 = 92.40% 

  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์    380,000 

  

 

 

วนัที ่ ค่าเช่าต่อปี 

(1) 

ดอกเบี้ ย** 

(2)=(4)x10% 

จ่ายหนี้ สิน 

(3)=(1)-(2) 

หนี้ สินทีค่งคา้ง 

(4)=(4)^-(3) 

1 ม.ค. 25x1    351,140 

31 ธ.ค. 25x1 100,000 35,113 64,887 286,253 

31 ธ.ค. 25x2 100,000 28,624 71,376 214,877 

31 ธ.ค. 25x3 100,000 21,487 78,513 136,364 

31 ธ.ค. 25x4 100,000 13,636 86,364 50,000 

31 ธ.ค. 25x4 50,000 - 50,000 - 

 450,000 98,860 351,140  

 

(4)^ = หน้ีสนิคงค้าง ณ วันสิ้นงวดก่อน 

**    = ปัดเศษ 
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วนัที ่ รายการ 25x1 25x2 25x3 25x4 

1 ม.ค.  รถยนต์ตามสญัญาเช่าการเงิน 351,140    

     ดอกเบี้ ยจ่ายรอการรับรู้   98,860    

     หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน 450,000    

 บันทกึรถยนต์และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน    

      

31 ธ.ค. ดอกเบี้ ยจ่าย 35,113 28,624 21,487 13,636 

     ดอกเบี้ ยจ่ายรอการรับรู้ 35,113 28,624 21,487 13,636 

 บันทกึดอกเบี้ ยจ่าย     

      

31 ธ.ค.  หน้ีสนิสญัญาเช่าการเงิน 100,000 100,000 100,000 100,000 

 ค่าประกนัภัย 20,000 20,000 20,000 20,000 

     เงินสด 170,000 170,000 170,000 170,000 

 บันทกึจ่ายค่างวดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงินและเบี้ ยประกนั   

      

วนัที ่ รายการ 25x1 25x2 25x3 25x4 

31 ธ.ค. ค่าเสื่อมราคา 68,220 68,220 68,220 68,220 

     ค่าเสื่อมราคาสะสม 68,220 68,220 68,220 68,220 

 บันทกึค่าเสื่อมราคา ((351,140-10,000)/5)    

      

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1) มูลค่าตามบัญชีสทุธ ิณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส าหรับสนิทรัพย์แต่ละประเภท 

2) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่างจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายกับมูลค่า

ปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้ น นอกจากน้ี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน 

กจิการต้องเปิดเผยจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น และมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่

ต้องจ่ายทั้งสิ้นส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

- ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

- ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

- ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 

3) ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวด  

4) จ านวนเงินข้ันต ่าทั้งสิ้นที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน 
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5) ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงตามสัญญาเช่าที่มีสาระส าคัญของผู้เช่า ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่ได้

จ ากดัเพียงรายการต่อไปนี้  

- เกณฑใ์นการก าหนดจ านวนที่ต้องจ่ายส าหรับค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึน 

- เง่ือนไขของการต่ออายุสัญญาเช่าหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข้อก าหนดให้ปรับ

ราคาหรือปรับอตัรา 

- ข้อจ ากัดที่ก  าหนดไว้ในสัญญาเช่า เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงินปันผล การก่อหน้ีเพ่ิมเติม 

และการท าสญัญาเช่าอื่นเพ่ิมเติม 

 

ตวัอย่าง 3 

หนี้ สินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 

 25x1 25x0 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน xxx xxx 

หัก: ดอกเบี้ ยรอการรับรู้ (xxx) (xxx) 

รวม xxx xxx 

หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (xxx) (xxx) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธจิากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน  

หน่ึงปี xxx xxx 

 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการ

โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี บริษัทฯมีภาระผูกพันที่

จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดังน้ี  

 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสญัญาเช่า XX XX XX 

ดอกเบี้ ยจ่ายรอการรับรู้                                                                                                                                                                                                               (XX) (XX) (XX) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม 

 สญัญาเช่า XX XX XX 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x0 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสญัญาเช่า XX XX XX 

ดอกเบี้ ยจ่ายรอการรับรู้                                                                                                                                                                                                               (XX) (XX) (XX) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญา

เช่า XX XX XX 

 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

 ผู้เช่าต้องรับรู้จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายุสญัญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑอ์ื่นที่เป็นระบบซ่ึงสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับประโยชน์ได้

ดีกว่า โดยการรับรู้ค่าเช่าตามเกณฑอ์ื่นที่มิใช่วิธเีส้นตรงจะเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

1. อัตราค่าเช่ามีการก าหนดโครงสร้างให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้ นแต่ละช่วงระยะเวลาตาม

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ที่เช่า เช่น อัตราค่าเช่าอาคารมีการก าหนดโครงสร้าง

ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นภายหลังระยะเวลาเช่าผ่านไป 2 ปี ตามพ้ืนที่ที่มีการขยายออกไปยังบริเวณที่อยู่

ติดกนั หรืออตัราค่าเช่าเคร่ืองจักรมีการก าหนดโครงสร้างให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นภายหลังระยะเวลาการ

เช่าผ่านไป 1 ปี  ตามปริมาณเคร่ืองจักรที่เพ่ิมข้ึน 

2. อัตราค่าเช่ามีการก าหนดโครงสร้างให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้ นแต่ละปีตามอัตราเงินเฟ้อถัว

เฉล่ียที่คาดว่าจะเกดิข้ึนเพียงอย่างเดียว แม้ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรัพย์ที่เช่าจะไม่เพ่ิมข้ึน

ตามระยะเวลาเช่าที่ผ่านไปกต็าม 

 

 

 

ตวัอย่างที ่4 

ผู้เช่าได้ท าสัญญาเช่าอาคารกับผู้ให้เช่ารายหน่ึงเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้ให้เช่าเรียกเกบ็ 

ค่าเช่าในปีที่ 1, 2 และ 3 เดือนละ 10,000 บาท 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามล าดับ  

การค านวณค่าเช่า/ค่าเช่ารับที่จะรับรู้ 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายปีที่ 1 (10,000 บาท x 12 เดือน)   120,000 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายปีที่ 2 (15,000 บาท x 12 เดือน)   180,000 

จ านวนเงินที่ต้องจ่ายปีที่ 3 (20,000 บาท x 12 เดือน)   240,000 

รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า 540,000 

ค่าเช่า/ค่าเช่ารับที่รับรู้แต่ละปี (540,000/3 ปี)   = 180,000 

การบันทกึบัญชีเป็นดังน้ี 
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ผูเ้ช่า 

ปีที่ 1 

เดบิต ค่าเช่า    180,000 

เครดิต เงินสด     120,000 

ค่าเช่าค้างจ่าย      60,000  

ปีที่ 2 

เดบิต ค่าเช่า    180,000 

เครดิต เงินสด     180,000 

ปีที่ 3 

เดบิต ค่าเช่า    180,000 

        ค่าเช่าค้างจ่าย     60,000  

เครดิต เงินสด     240,000 

ผูใ้หเ้ช่า 

ปีที่ 1 

เดบิต เงินสด    120,000 

        ค่าเช่าค้างรับ      60,000 

เครดิต รายได้ค่าเช่า    180,000 

ปีที่ 2 

เดบิต เงินสด    180,000 

เครดิต รายได้ค่าเช่า    180,000 

ปีที่ 3 

เดบิต เงินสด    240,000 

เครดิต รายได้ค่าเช่า    180,000 

                    ค่าเช่าค้างรับ        60,000 

 

หากค่าเช่าประกอบด้วยจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายและค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน ไม่จ าเป็นต้องน า

ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนมารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธเีส้นตรง แต่ต้องรับรู้ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่าย

ในงวดที่เกดิรายการ 

การรับรู้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงต้องไม่นับแต่วันที่สินทรัพย์ที่เช่าอยู่

ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้เช่า แต่ต้องนับแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล

บังคับ ซ่ึงกคื็อวันที่ผู้เช่าสามารถใช้สทิธติามสญัญาเช่าในสนิทรัพย์ที่เช่า 

หากสญัญาเช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าในการต่ออายุสญัญาเช่า โดยผู้ให้เช่าจะมีการปรับอัตราค่าเช่า

ตามค่าเช่าในตลาด และหากผู้เช่าแสดงให้เหน็อย่างน่าเช่ือถือว่าผู้เช่าจะเลือกใช้สิทธิเพ่ือต่ออายุ
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สัญญาเช่า ผู้เช่าต้องรับรู้ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าสัญญาแรกและสัญญาเช่าที่ต่อ

ออกไปอกีรวมกนั 

 ในการเจรจาต่อรองเพ่ือท าสัญญาเช่าหรือต่ออายุสัญญาเช่าด าเนินงาน ผู้ให้เช่าอาจให้

สิ่งจูงใจแก่ผู้เช่าเพ่ือให้ผู้เช่าตกลงท าสัญญา ตัวอย่างของสิ่งจูงใจ เช่น เงินสดที่จ่ายให้ผู้เช่าในทนัท ี

หรือผู้ให้เช่าจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เช่าแทนผู้เช่า (เช่น ต้นทุนการย้ายสถานที่ ส่วนปรับปรุง

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า และต้นทุนที่เกี่ยวกับข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนของผู้เช่า) หรือ

ผู้ให้เช่าอาจให้ผู้เช่าใช้สนิทรัพย์โดยไม่จ่ายค่าเช่า หรือจ่ายค่าเช่าด้วยราคาที่ลดลงในช่วงแรกของการ

เช่า ผู้เช่าต้องรับรู้สิ่งจูงใจทั้งหมดในข้อตกลงของสัญญาเช่าด าเนินงานที่มีการต่ออายุหรือสัญญาเช่า

ด าเนินงานที่ท  าใหม่ เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตอบแทนสุทธิที่ตกลงกันส าหรับการใช้สินทรัพย์ที่เช่า โดย

ไม่ค านึงถึงลักษณะของสิ่งจูงใจ รูปแบบ หรือเวลาของการจ่ายเงิน 

 ผู้เช่าต้องรับรู้ประโยชน์ทั้งหมดของสิ่งจูงใจ โดยน าไปลดค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

ของสัญญาเช่า เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบ ซ่ึงสะท้อนถึงรูปแบบของเวลาของประโยชน์ที่ผู้เช่า

ได้รับจากการใช้สนิทรัพย์ที่เช่า 

 ต้นทุนที่เกิดข้ึนของผู้เช่า รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่มีอยู่ก่อนแล้ว (เช่น 

ต้นทุนในการบอกเลิกสัญญา ต้นทุนในการย้ายสถานที่ หรือส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า) 

ผู้เช่าต้องถือปฏบัิติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน

เหล่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงต้นทุนที่ผู้เช่าได้รับคืนตามข้อตกลงของสิ่งจูงใจ 

 

 ตวัอย่างที ่6 เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท ก จ ากัด ได้ขอเช่ารถยนต์ 1 คันจาก

บริษัท ข จ ากัด เป็นระยะเวลา 3 ปี รถยนต์ดังกล่าวบริษัท ข จ ากัด ซ้ือมาในราคา 1,000,000 บาท มี

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 10,000 บาท ในวันท าสัญญามีการจ่ายเงินมัดจ านวน 50,000 บาท จ่ายค่าเช่า

ทุกๆ ปลายปี เร่ิมต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ปีละ 300,000 บาท รถยนต์มีอายุการใช้งาน 5 ปี 

เมื่อสิ้นสดุสญัญาเช่า ผู้ให้เช่าก าหนดเง่ือนไขว่า ผู้เช่าต้องคืนรถยนต์ให้กบัผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า 

 

เมื่อพิจารณาอายุของสญัญาเช่าพบว่า สญัญาดังกล่าวเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานเน่ืองจาก 

1. อายุของสัญญาเช่าไม่ได้ครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ของ

รถยนต์  

2. มีการก าหนดว่าผู้เช่าต้องคืนรถยนต์ให้กบัผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสดุสญัญา 

3. เมื่อเปรียบเทยีบมูลค่ายุติธรรม ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้น

ต ่าที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าจะเป็นดังน้ี 

 

 มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารายปี = (ค่าเช่ารายปี x PVIFA10%,3)    

    = (300,000 x 2.4869)  

    = 746,070 
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มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย = 746,070 = 74.61% 

  มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์    1,000,000 

 

การบันทกึบัญชีจะเป็นดังน้ี 

 

รายการ ผูใ้หเ้ช่า ผูเ้ช่า 

1 ม.ค. 25x1  

ผู้ให้เช่าซ้ือรถยนต์มาให้เช่า 

ยานพาหนะให้เช่า  1,010,000 

  เงินสด                 1,010,000 

ไม่บันทกึรายการ 

ท า สัญญ ากั บ ผู้ เ ช่ า แล ะ

จ่ายเงินมัดจ า 

เงินสด                   50,000 

  เงินมัดจ ารับ              50,000 

เงินมัดจ าจ่าย     50,000 

   เงินสด               50,000 

31 ธ.ค. 25x1 – 25x3  

ผู้เช่าจ่ายเงินค่าเช่า 

เงินสด                300,000 

  รายได้ค่าเช่า            300,000 

ค่าเช่า             300,000 

   เงินสด              300,000 

31 ธ.ค. 25x1 – 25x3  

ผู้ ใ ห้ เ ช่ า บันทึก ค่ า เสื่ อม

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา         202,000 

   ค่าเสื่อมราคาสะสะ  202,000 

(1,010,000/ 5 ปี) 

ไม่บันทกึรายการ 

31 ธ.ค. 25x3 

วันสิ้นสดุสญัญาเช่า 

เงินมัดจ ารับ              50,000 

   เงินสด                    50,000 

เงินสด                50,000 

  เงินมัดจ าจ่าย         50,000 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

1. จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

ส าหรับแต่ละช่วงต่อไปนี้  

- ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

- ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

- ระยะเวลาที่เกนิห้าปี 

2. จ านวนเงินข้ันต ่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการเช่าช่วงที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน  

3. จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าและตามสัญญาเช่าช่วงที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวด  

ซ่ึงแยกแสดงจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย ค่าเช่าที่อาจเกดิขึ้น และค่าเช่าช่วง  

4. ค าอธิบายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่ส าคัญ ที่ ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่า ซ่ึงรวมถึง

รายการดังต่อไปนี้   

- เกณฑใ์นการก าหนดจ านวนที่ต้องจ่ายส าหรับค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึน 

- เง่ือนไขของการต่ออายุสญัญาหรือเง่ือนไขของสิทธิเลือกซ้ือและข้อก าหนดให้ปรับราคา

หรือปรับอตัรา 

- ข้อจ ากัดที่ก  าหนดไว้ในสัญญาเช่า เช่น ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเงินปันผล การก่อหน้ีเพ่ิมเติม 

และการท าสญัญาเช่าอื่นเพ่ิมเติม 
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ตวัอย่างที ่7 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายใน

อนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 และ 25x0 มี

รายละเอยีดดังน้ี 

 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 25x1 25x0 25x1 25x0 

- ไม่เกนิ 1 ปี xxx xxx xxx xxx 

- เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี xxx xxx xxx xxx 

- เกนิกว่า 5 ปี xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 

 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผูใ้หเ้ช่า 

สญัญาเช่าการเงิน 

การรบัรูเ้ริม่แรก 

1. ผู้ให้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินด้วย

จ านวนที่เทา่กบัเงินลงทุนสทุธใินสญัญาเช่า 

2. ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ผู้ให้เช่าโอนความเสี่ยงและประโยชน์ของความเป็นเจ้าของ

ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า ดังน้ัน ผู้ให้เช่าจึงถือว่าลูกหน้ีสัญญาเช่าคือสินทรัพย์

ที่จะท าให้ผู้ให้เช่าได้รับเงินต้นพร้อมกับรายได้ทางการเงิน เพ่ือชดเชยและตอบแทนผู้ให้

เช่าส าหรับการลงทุนและบริการที่ให้ 

3. ผู้ให้เช่ามักมีต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ต้นทุน

ทางตรงส่วนเพ่ิมจากการต่อรองและจัดท าสัญญาเช่า ต้นทุนดังกล่าวไม่รวมถึงต้นทุนทั่วไป 

เช่น ต้นทุนที่เกิดข้ึนกับฝ่ายขายและการตลาด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกจะรวมค านวณอยู่ใน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน และจะเป็นส่วนหักจากก าไรในช่วงอายุของสัญญาเช่า อัตรา

ดอกเบี้ ยตามนัยของสญัญาเช่าเป็นอัตราที่ก  าหนดข้ึนโดยได้ค านึงถึงต้นทุนทางตรงเร่ิมแรก 

ซ่ึงรวมอยู่ในยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ดังน้ันจึงไม่มีความจ าเป็นต้องรวมยอดดังกล่าวแยก

ต่างหาก 
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การวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรก 

 การรับรู้รายได้ทางการเงินต้องข้ึนอยู่กบัรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละ

งวดของเงินลงทุนสทุธขิองผู้ให้เช่า จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับงวดบัญชี ซ่ึงไม่รวม

ต้นทุนในการให้บริการ ต้องน ามาหักกับเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นในสัญญาเช่าการเงินเพ่ือลดเงินต้น

และรายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

 ผู้ให้เช่าต้องทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันที่ใช้ในการค านวณเงิน

ลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าอย่างสม ่าเสมอ หากประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกันมี

จ านวนลดลง ผู้ให้เช่าต้องทบทวนการปันส่วนรายได้ตลอดอายุสญัญาเช่า และต้องรับรู้การลดลงของ

จ านวนที่ต้ังค้างรับไว้ทนัท ี

 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินซ่ึงจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (หรือได้

รวมอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ที่เลิกใช้และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย) ต้องบันทกึบัญชี

ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและ

การด าเนินงานที่ยกเลิก  

 ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย จะมีรายได้สองประเภทดังต่อไปนี้  

1) ก าไรหรือขาดทุนที่เทียบเท่ากับก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการขายเสร็จเดด็ขาดของ

สินทรัพย์ที่ให้เช่าด้วยราคาขายปกติ ทั้งน้ีต้องค านวณถึงส่วนลดปริมาณหรือส่วนลด

การค้าด้วย 

2) รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่า หากอัตราดอกเบ้ียที่ใช้เป็นอัตราที่ต ่าเกินจริง 

ก าไรจากการขายต้องก าหนดขึ้นโดยสมมติให้ใช้อตัราดอกเบี้ ยในท้องตลาด 

 

ตวัอย่างที ่8 (สญัญาเช่าทีม่ีลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงิน) 

บริษัทผู้ให้เช่า ให้บริษัทผู้เช่า เช่าอุปกรณ์เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มกรคม 25x1 โดยมีเง่ือนไขใน

สญัญาดังน้ี 

1. สญัญาเช่ามีอายุ 4 ปี เป็นสัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ และก าหนดจ่ายค่าเช่าทุกวันที่ 31 

ธนัวาคม 

2. อุปกรณ์มีมูลค่ายุติธรรม ณ วันท าสัญญาเช่าจ านวน 500,000 บาท อุปกรณ์มีอายุการ

ใช้ประโยชน์ 4 ปี และประมาณมูลค่าคงเหลือเท่ากับศูนย์เมื่อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ บริษัทผู้

เช่าค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธเีส้นตรง 

3. ไม่มีการรับประกนัมูลค่าคงเหลือโดยบริษัทผู้เช่า 

4. บริษัทผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการอื่นๆ ทั้งหมด 

5. อุปกรณ์จะถูกส่งคืนให้บริษัทผู้ให้เช่า เมื่อสิ้นสดุสญัญาเช่า 

6. บริษัทผู้ให้เช่าก าหนดอัตราดอกเบ้ียในสัญญาร้อยละ 10 ต่อปี และอัตราดอกเบ้ียเงิน

กู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าร้อยละ 12.5 ต่อปี 
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การพิจารณาว่าเป็นสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงินหรือไม่ในด้านของผู้ ให้เช่า ใช้

ข้อพิจารณาเช่นเดียวกบัผู้เช่า  

สัญญาเช่าน้ีเป็นสัญญาเช่าการเงิน เน่ืองจากอายุของสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ให้เช่า และมูลค่าปัจจุบัน ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเช่าของจ านวนเงินข้ันต ่าที่

ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าเทา่กบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันน้ัน นอกจากน้ียังสามารถเรียก

เกบ็เงินค่าเช่าที่ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลอกีด้วย 

บริษัทผู้ให้เช่าได้ซ้ืออุปกรณ์มาในมูลค่ายุติธรรม คือ 500,000 บาท ดังน้ัน สัญญาเช่าน้ี

เป็นสญัญาเช่าการเงินที่มีลักษณะเป็นการกู้ยืม 

การบันทกึบัญชีจะเป็นดังน้ี 

 

1 มกราคม 25x1 

อุปกรณ์ให้เช่า      500,000 

 เงินสด       500,00 

 

ต้นทุนของอุปกรณ์และมูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์คือ 500,000 บาท ดังน้ัน อัตราดอกเบ้ีย

ในสญัญาเช่า คือ ร้อยละ 10 บริษัทผู้ให้เช่าสามารถค านวณค่าเช่าที่จะเกบ็จากบริษัทผู้เช่ารายปีได้ดังน้ี 

  

ค่าเช่ารายปี =  มูลค่าปัจจุบันที่เทา่กบัต้นทุนอุปกรณ์ 

    มูลค่าปัจจุบัน (n=4 ปี, i=10%) 

   = 500,000 = 157,734 

    3.1699 

เงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่า = จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า + มูลค่า

คงเหลือที่ไม่ได้รับประกนั 

      = (4 x 157,735) + 0 

    = 630,940 

 

 

การบันทกึบัญชีของผู้ให้เช่าจะเป็นดังน้ี 

1 ม.ค. 25x1 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน   630,940 

 อุปกรณ์ให้เช่า     500,000 

 รายได้ดอกเบี้ ยรอการรับรู้   130,940 
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ตารางค านวณรายได้ดอกเบี้ ยและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน เป็นดังน้ี 

 

วนัที ่ ค่างวด (1) ดอกเบี้ ยรบั 

(2) 

ลดยอดลูกหนี้  

(3) = (1) – 

(2) 

ลูกหนี้ ตามสญัญา

เช่าการเงินสุทธิ 

(4) = (4) – (3) 

1 ม.ค. 25x1    500,000 

31 ธ.ค. 25x1 157,735 50,000 107,735 392,265 

31 ธ.ค. 25x2 157,735 39,226 118,509 273,756 

31 ธ.ค. 25x3 157,735 27,375 130,360 143,396 

31 ธ.ค. 25x4 157,735 14,339 143,396 - 

 630,940 130,940 500,000  

 

วนัที ่ รายการ 25x1 25x2 25x3 25x4 

31 ธ.ค.  เงินสด 157,735 157,735 157,735 157,735 

     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน      157,735      157,735     157,735     157,735 

 บันทกึรับค่าเช่า     

      

31 ธ.ค. รายได้ดอกเบี้ ยรอการรับรู้ 50,000 39,226 27,375 14,339 

     ดอกเบี้ ยรับ 50,000 39226 27,375 14,339 

 บันทกึดอกเบี้ ยรับ     

 

 

ตวัอย่างที ่9 (ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย) 

เม่ือวันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทผู้ให้เช่าให้บริษัทผู้เช่า เช่าเคร่ืองจักรโดยมีรายละเอียด

ของสญัญาเช่าดังน้ี 

1. ต้นทุนของเคร่ืองจักรจ านวน 240,000 บาท และมูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 300,000 บาท  

2. ไม่มีต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกเกดิขึ้นกบับริษัทผู้ให้เช่า 

3. ค่าเช่ารายปี ปีละ 50,000 บาท อายุสัญญาเช่าคือ 10 ปี โดยจะรับค่าเช่าทุกวันที่ 31 

ธันวาคม ของทุกปี เร่ิมต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 เป็นต้นไป อายุการให้ประโยชน์ของ

เคร่ืองจักรเทา่กบั 10 ปี 

4. บริษัทผู้เช่าตกลงเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 

5. บริษัทผู้ให้เช่าตกลงจะขายเคร่ืองจักรน้ีเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเป็นเงิน 1,000 บาท และ

บริษัทผู้เช่าตกลงจะใช้สทิธน้ัิน 

6. การเกบ็ค่าเช่าเป็นไปตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเกดิขึ้น 
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7. อตัราดอกเบี้ ยในท้องตลาดคือร้อยละ 10  

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่ารายปีจ่าย 10 ปี ปีละ 50,000 บาท  

50,000 x 6.1446   =             307,230.00 บาท 

มูลค่าปัจจุบันของสทิธเิลือกซ้ือ 1,000 บาท  

 1,000 x 0.3855   =                   385.50 บาท 

 มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าตามสญัญาเช่า      307,615.50 บาท 

  

 จากการวิเคราห์ประเภทสัญญาเช่าพบว่า สัญญาเช่าน้ีเป็นสัญญาเช่าการเงิน เน่ืองจากอายุ

สัญญาเช่าเท่ากับอายุการให้ประโยชน์ของเคร่ืองจักร มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย

ตามสญัญาเช่า มีจ านวนใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม และเมื่อครบอายุสัญญาเช่าบริษัทผู้เช่าตัดสินใจ

ที่จะซ้ือเคร่ืองจักรน้ีในราคาที่ต ่า 

 สัญญาเช่าน้ีมีลักษณะเป็นการขายเน่ืองจากต้นทุนของเคร่ืองจักรมีเพียง 240,000 บาท 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายเม่ือค านวณแล้วมีจ านวน 307,615.50 บาท ซ่ึงสูงกว่า

ต้นทุนของเคร่ืองจักร ท าให้เกดิก าไรจากการขาย 

 การบันทกึบัญชีจะเป็นดังน้ี 

 ณ วันที่สญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

1 มกราคม 25x1  

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  501,000 

 (50,000 x 10 ปี) + 1,000 

   เครดิต ขาย      300,000 

  (มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนขั้นต ่า แล้วแต่จ านวนใดต ่ากว่า) 

  รายได้ดอกเบี้ ยรอการรับรู้   201,000 

เดบิต ต้นทุนขาย    240,000 

 เครดิต สนิค้าคงเหลือ     240,000 

 

31 ธนัวาคม 25x1 

เดบิต เงินสด     50,000 

 เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน   50,000 

 เดบิต รายได้ดอกเบี้ ยรอการรับรู้   30,000 

 เครดิต รายได้ดอกเบี้ ย     30,000 

(501,000 - 201,000) x 10% 
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หากมีมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับประกนัเทา่กบั 10,000 บาท 

เดบิต ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  511,000 

 (50,000 x 10 ปี) + 1,000 +10,000 

   ต้นทุนขาย    236,145 

(ต้นทุนสนิค้า –มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าไม่ได้รับประกนัเทา่กบั 3,855) 

เครดิต ขาย      300,000 

  (มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนขั้นต ่า แล้วแต่จ านวนใดต ่ากว่า) 

  สนิค้าคงเหลือ     240,000 

รายได้ดอกเบี้ ยรอการรับรู้   207,145 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

นอกจากที่ ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ให้

เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 

1) การกระทบยอด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ระหว่างผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น

ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่ากับมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญา

เช่า นอกจากน้ัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กิจการต้องเปิดเผยผลรวมของเงิน

ลงทุนขั้นต้นตามสญัญาเช่าและมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตาม

สญัญาเช่าส าหรับรอบระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

- ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

- ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

- ระยะเวลาที่เกนิกว่าห้าปี  

2) รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ 

3) มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกนัซ่ึงรวมอยู่ในผลประโยชน์ของผู้ให้เช่า 

4) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่คาดว่าจะ

เกบ็ไม่ได้ 

5) ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นรายได้ส าหรับงวด 

6) ค าอธบิายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่ส าคัญตามสญัญาเช่าของผู้ให้เช่า 

 

สญัญาเช่าด าเนนิงาน 

ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม

ลักษณะของสนิทรัพย์  

ผู้ให้เช่าต้องรับรู้ต้นทุน (ซ่ึงรวมถึงค่าเสื่อมราคา) ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการได้รับรายได้ค่าเช่า

เป็นค่าใช้จ่าย และรับรู้รายได้ค่าเช่า (ไม่รวมเงินรับจากการให้บริการ เช่น การประกันภัยและการ
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บ ารุงรักษา) ตามเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่าแม้ว่าการรับเงินจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว 

เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซ่ึงสะท้อนถึงระยะเวลาที่ ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ที่ลดลงจาก

สนิทรัพย์ที่ให้เช่าที่ดีกว่า 

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่าที่เกิดข้ึนในการต่อรองหรือการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน

จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่า และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ

สญัญาเช่าตามเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการรับรู้รายได้จากสญัญาเช่า 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิด

ค่าเสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผู้ให้เช่า และค่าเสื่อมราคาต้องค านวณตาม

เกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่าย เม่ือมีการท าสัญญาเช่าด าเนินงานต้องไม่รับรู้เป็น

ก าไรจากการขาย เน่ืองจากไม่ถือเป็นการขาย 

หากรายได้ค่าเช่าประกอบด้วยจ านวนเงินข้ันต ่าที่ ต้องรับและค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน ไม่

จ าเป็นต้องน าค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นมารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรง แต่ต้องรับรู้ค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน

เป็นรายได้ในงวดที่เกดิรายการ 

การรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานตามวิธีเส้นตรงต้องไม่นับแต่วันที่สินทรัพย์ที่

เช่าอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้เช่า แต่ต้องนับแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมี

ผลบังคับ ซ่ึงกคื็อวันที่ผู้เช่าสามารถใช้สทิธติามสญัญาเช่าในสนิทรัพย์ที่เช่า 

หากสญัญาเช่าให้สทิธแิก่ผู้เช่าในการต่ออายุสญัญาเช่า โดยผู้ให้เช่าจะมีการปรับอัตราค่าเช่า

ตามค่าเช่าในตลาด และหากผู้เช่าแสดงให้เหน็อย่างน่าเช่ือถือว่าผู้เช่าจะเลือกใช้สิทธิเพ่ือต่ออายุ

สัญญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าสัญญา

แรกและสญัญาเช่าที่ต่อออกไปอกีรวมกนั 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

นอกจากที่ ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ให้

เช่าต้องเปิดเผยข้อมูลส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงานเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  

1) จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

โดยแสดงจ านวนรวมส าหรับระยะเวลาแต่ละช่วงต่อไปนี้  

- ระยะเวลาที่ไม่เกนิหน่ึงปี 

- ระยะเวลาที่เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 

- ระยะเวลาที่เกนิกว่าห้าปี  
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2) ค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึนที่รับรู้เป็นรายได้ส าหรับงวด 

3) ค าอธบิายโดยทั่วไปของข้อตกลงที่ส าคัญตามสญัญาเช่าของผู้ให้เช่า 

4) เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นในส่วนที่

เกี่ยวกับจ านวนของสินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานซ่ึงผู้ให้เช่าบันทึกเป็น

สนิทรัพย์  

 

การขายและเช่ากลบัคืน 

 การขายและเช่ากลับคืนคือการที่ผู้ขายขายสนิทรัพย์แล้วและผู้ขายท าสัญญาเช่าสินทรัพย์น้ัน

กลับคืนมา จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าและราคาขายมักมีความสัมพันธ์กันเน่ืองจากได้มีการ

ต่อรองราคารวมกัน วิธีปฏบัิติทางบัญชีส าหรับการขายและเช่ากลับคืนขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญา

เช่าที่เกี่ยวข้อง 

 หากรายการขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าทางการเงิน รายการดังกล่าวเป็นวิธีที่

ผู้ให้เช่าจัดหาเงินทุนให้กับผู้เช่าโดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน สิ่งตอบแทนจากการขายที่สูงกว่า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะต้องไม่รับรู้เป็นรายได้ของผู้ขายที่เป็นผู้เช่าโดยทนัที แต่ต้องบันทึก

รับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชี และตัดจ าหน่ายไปตลอดอายุสญัญาเช่า 

 ในกรณีที่การขายและเช่ากลับคืนก่อให้เกิดสัญญาเช่าด าเนินงาน หากราคาขายมีจ านวน

เทยีบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมอย่างเหน็ได้ชัด ผู้ขายต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการขายทันท ีหาก

ราคาขายมีราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ผู้ขายต้องรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการขายในงบก าไร

ขาดทุนทันที เว้นแต่ผู้ขายจะได้รับชดเชยผลขาดทุนที่เกิดข้ึนโดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตที่ต ่ากว่า

ราคาตลาด ในกรณีน้ีผู้ขายต้องบันทกึผลขาดทุนจากการขายเป็นรายการรอตัดบัญชี และตัดจ าหน่าย

ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่เช่า และหากมีราคาขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจะ

แสดงเป็นก าไรส่วนเกนิรายการรอตัดบัญชี และตัดจ าหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 

 

ตวัอย่างรายการขายและเช่ากลบัคืนทีก่่อใหเ้กิดสญัญาเช่าด าเนนิงาน 
 

การขายและเช่ากลับคืนที่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานจะท าให้เกิดก าไรขาดทุนในงบก าไรขาดทุนทนัท ี

ซ่ึงวิธปีฏบัิติทางการบัญชีจะขึ้นอยู่กบัราคาขาย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงถึงวิธปีฏบัิติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ 
 

ราคาขายเท่ากบัมูลค่ายุตธิรรม 

(ย่อหน้า 61) 

(1) 

มูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 

มูลค่ายุตธิรรม 

(2) 

มูลค่าตามบญัชีน้อยกว่า 

มูลค่ายุตธิรรม 

(3) 

มูลค่าตามบญัชีสงูกว่า 

มูลค่ายุตธิรรม 

(4) 

ก าไร ไม่มกี าไร รับรู้ก  าไรทนัท ี - 

ขาดทุน ไม่มขีาดทุน - รับรู้ขาดทุนทนัท ี

 

ราคาขายต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม 

(ย่อหน้า 61) 

   

ก าไร ไม่มกี าไร รับรู้ก  าไรทนัท ี ไม่มกี าไร (ดูหมายเหต ุ1) 

ขาดทุน (ซึ่ งไม่ได้รับการชดเชย

จากจ า น วน เ งิ นที่ ต้ อ ง จ่ า ย ใน

อนาคตตามสัญญาเช่าที่ต ่ ากว่า

ราคาตลาด) 

รับรู้ขาดทุนทนัท ี รับรู้ขาดทุนทนัท ี (ดูหมายเหต ุ1) 

ขาดทุน (ซึ่งได้รับการชดเชยจาก

จ านวนเงินที่ ต้องจ่ายในอนาคต

ตามสัญญา เ ช่ าที่ ต ่ า ก ว่ า ร าค า

ตลาด) 

รายการรอตัดบัญชีและ

ตดัจ าหน่ายขาดทุน 

รายการรอตัดบัญชีและตัด

จ าหน่ายขาดทุน 

(ดูหมายเหต ุ1) 

 

ราคาขายเท่ากบัมูลค่ายุตธิรรม 

(ย่อหน้า 61) 

(1) 

มูลค่าตามบญัชีเท่ากบั 

มูลค่ายุตธิรรม 

(2) 

มูลค่าตามบญัชีน้อยกว่า 

มูลค่ายุตธิรรม 

(3) 

มูลค่าตามบญัชีสงูกว่า 

มูลค่ายุตธิรรม 

(4) 

ราคาขายสงูกว่ามูลค่ายุตธิรรม 

(ย่อหน้า 61) 

   

ก าไร รายการรอตัดบัญชีและ

ตดัจ าหน่ายก าไร 

รายการรอตัดบัญชีและตัด

จ าหน่ายก าไรส่วนเกิน (ดู

หมายเหต ุ3) 

ร า ยก า รรอตั ดบัญชี แ ล ะ           

ตดัจ าหน่ายก าไร  

(ดูหมายเหต ุ2) 

ขาดทุน  ไม่มขีาดทุน ไม่มขีาดทุน (ดูหมายเหต ุ1) 

 

หมายเหตุ 1 ส่วนดังกล่าวของตารางแสดงถึงสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 63 ซ่ึง

ก าหนดให้กิจการต้องบันทกึลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมในกรณี

ของการขายและเช่ากลับคืน 

หมายเหตุ 2 ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาขายถือเป็นผลก าไร ซ่ึงมูลค่าตามบัญชีได้ถูกปรับลดให้

เทา่กบัมูลค่ายุติธรรมตามที่ก  าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 63 

หมายเหตุ 3 ก าไรส่วนเกิน (ส่วนของราคาขายเกินกว่ามูลค่ายุติธรรม) จะถือเป็นรายการรอตัดบัญชีและ           

ตัดจ าหน่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ หากมูลค่ายุติธรรมมีส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตาม

บัญชี จะรับรู้ส่วนเกนินั้นทนัท ี
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ตวัอย่างที ่10  

ในวันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัทผู้เช่าได้ซ้ือเคร่ืองจักรเคร่ืองหน่ึงในราคา 100,000 บาท 

แต่เน่ืองจากบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง บริษัทผู้เช่าจึงขายเคร่ืองจักรดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้ให้

เช่าในราคา 120,000 บาท และเช่ากลับในเงื่อนไขของสญัญาเช่าดังน้ี 

1. อายุของสัญญาเช่า 3 ปี ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าทุกๆ ต้นปี เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 25x1 

เป็นจ านวนเงิน 43,868 บาท ประมาณการอายุการให้ประโยชน์เทา่กบั 3 ปี โดยไม่มีมูลค่าคงเหลือ 

2. เมื่อสิ้นสดุสญัญาเช่า บริษัทผู้ให้เช่าจะมอบเคร่ืองจักรน้ีให้กบับริษัทผู้เช่า 

3. อตัราดอกเบี้ ยตามสญัญาร้อยละ 10 ซ่ึงเทา่กบัอตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม 

4. ในวันที่ขาย เคร่ืองจักรมีมูลค่ายุติธรรมเทา่กบั 120,000 บาท 

 

ส าหรับผู้เช่าสญัญานี้ เป็นสญัญาเช่าการเงิน เน่ืองจากสญัญาเช่าน้ีบริษัทผู้ให้เช่าจะโอนความ

เป็นเจ้าของให้แก่ผู้เช่าเมื่อสิ้นสดุระยะเวลาการเช่า และมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่าย

มีจ านวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ส าหรับบริษัทผู้ให้เช่าสัญญาเช่าน้ีเป็นสัญญาเช่า

การเงินด้วยเช่นกนั และเป็นสญัญาเช่าการเงินโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ให้กู้ยืม 

การค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายตามสญัญา 

 = 2.7355 x 43,868 = 120,000 

วนัที ่ ค่าเช่าต่อปี 

(1) 

ดอกเบี้ ย 

(2)=(4)x10% 

จ่าย 

(3)=(1)-(2) 

คงคา้ง 

(4)=(4)^-(3) 

    120,000 

1 ม.ค. 25x1    76,132 

31 ธ.ค. 25x1 43,868 7,616 36,252 39,880 

31 ธ.ค. 25x2 43,868 3,988 39,880 - 

31 ธ.ค. 25x3 43,868 - 43,868 - 

 131,604 11,604 120,000  

 

การบันทกึบัญชีของบริษัทผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะเป็นดังน้ี 

 

วนัทีเ่กิดรายการ ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า 

1 มกราคม 25x1 

บ ริ ษั ท ผู้ เ ช่ า ข า ย

เคร่ืองจักรให้บริษัทผู้ให้

เช่าแล้วเช่ากลับ 

เดบิต เงินสด    120,000 

  เครดิต เคร่ืองจักร      100,000 

            ก าไรรอการรับรู้จากการ

ขายและเช่ากลับ 20,000 

เดบิต เคร่ืองจักรให้เช่า 120,000 

 เครดิต เงินสด             120,000 

 เดบิต สินทรัพ ย์ตามสัญญาเ ช่ า

การเงิน   120,000 

เ ด บิ ต  ลู ก ห น้ี ต า ม สั ญ ญ า เ ช่ า      

การเงิน  131,604 
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วนัทีเ่กิดรายการ ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า 

          ดอกเบี้ ยจ่ายรอ 

          การรับรู้    11,604 

  เครดิต  ห น้ีสินตามสัญญา เ ช่ า

การเงิน            131,604        

  เครดิต เคร่ืองจักรให้เช่า120,000 

           รายได้ดอกเบี้ ยรอ 

           การรับรู้            11,604 

1 มกราคม 25x1,2,3 

บริษัทผู้เ ช่า จ่ายค่าเ ช่า

ให้แก่ผู้ให้เช่า 

เดบิต หน้ีสนิตามสญัญา 

        เช่าการเงิน  43,868 

  เครดิต เงินสด              43,868 

เดบิต เงินสด      43,868 

  เครดิต ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

            การเงิน            43,868 

31 ธันวาคม 25x1,2,3 

บ ริ ษัท ผู้ เ ช่ า บั นทึก ค่ า

เสื่อมราคาของเคร่ืองจักร 

เดบิต ค่าเสื่อมราคา 40,000 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา 

            สะสม              40,000 

- 

31 ธันวาคม 25x1,2,3 

บริษัทผู้เช่าตัดจ าหน่าย

ก าไรรอการรับรู้โดยวิธี

เส้นตรง (20,000/3 ปี) 

เดบิต ก าไรรอการรับรู้จากการขาย 

        และเช่ากลับ  6,667 

  เครดิต ค่าเสื่อมราคา      6,667       

- 

31 ธนัวาคม 25x1  

บ ริ ษั ท ผู้ เ ช่ า บั น ทึ ก

ดอกเบ้ียจ่ายและบริษัท

ผู้ให้เช่าบันทึกดอกเบ้ีย

รับ 

เดบิต ดอกเบี้ ยจ่าย   7,616 

  เครดิต ดอกเบ้ียจ่ายรอ 

            การรับรู้            7,616 

เดบิต รายได้ดอกเบี้ ยรอ 

        การรับรู้        7,616 

  เครดิต รายได้ดอกเบี้ ย   7,616 

31 ธนัวาคม 25x2 เดบิต ดอกเบี้ ยจ่าย   3,988 

  เครดิต ดอกเบ้ียจ่ายรอ 

            การรับรู้            3,988 

เดบิต รายได้ดอกเบี้ ยรอ 

        การรับรู้        3,988 

  เครดิต รายได้ดอกเบี้ ย   3,988 

31 ธนัวาคม 25x3 - - 

 

กจิการอาจเปิดเผยรายการขายและเช่ากลับคืนแยกต่างหากเน่ืองจากเป็นไปตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

 กิจการต้องประเมินการจัดประเภทส่วนประกอบที่ ดินของสัญญาเช่าที่ ยังไม่หมดอายุ  

ณ วันที่น าการแก้ไขในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏบัิติโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่เร่ิมต้นของสัญญา 

กจิการต้องรับรู้สญัญาเช่าที่มีการจัดประเภทใหม่เป็นสัญญาเช่าทางการเงินโดยใช้วิธีปรับย้อนหลังตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการและ

ข้อผิดพลาด อย่างไรกดี็ หากไม่มีข้อมูลที่จ าเป็นในการปรับปรุงย้อนหลังให้ปฏบัิติดังน้ี 
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1) น าข้อก าหนดการปรับปรุงมาปฏิบัติส าหรับสัญญาเช่าดังกล่าวโดยใช้ข้อเทจ็จริงและ

สถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่มีการแก้ไข 

2) รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ดินซ่ึงมีการจัดประเภทใหม่เป็น

สญัญาเช่าการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันน้ัน ผลแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ัน

ให้รับรู้ในก าไรสะสม 

 

 

 

************* 



 
 
 

    

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560  

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ  ทุมมานนท ์  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์  ดร.อังครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

นางสาวแน่งน้อย    เจริญทวีทรัพย์  ที่ปรึกษา  

ดร.ศุภมิตร    เตชะมนตรีกุล  กรรมการ 

ดร.สนัติ     กรีะนันทน์  กรรมการ 

นายณรงค์    พันตาวงษ์  กรรมการ 

นางสรีุพร    ศิริขันตยกุล  กรรมการ 

นางสาววันดี    ลีวรวัฒน์  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางวราภรณ์     วงศ์พินิจวโรดม)  กรรมการ 

(นางสาวนภา      ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นายสาโรช     ทองประค า)   กรรมการ 

(นางธญัพร     ตันติยวรงค์)   กรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวพวงชมนาถ    จริยะจินดา)   กรรมการ 

(นางภัทรา     โชว์ศรี)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์     เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

ดร.สนัสกฤต     วิจิตรเลขการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  



 
 
 

    

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2557-2560 

นางสาวรุ้งนภา     เลิศสวุรรณกุล   ประธานอนุกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.องัครัตน์   เพรียบจริยวัฒน์  ที่ปรึกษา 

ดร.จิรดา     เพทายบรรลือ   อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นางฐานิตา     อ ่าส าอางค์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นายอุดมศักด์ิ    บุศรานิพรรณ์   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)   อนุกรรมการ 

(นางสาวแทนฟ้า    ชาติบุตร)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาววราวรรณ   กจิวิชา)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์    ภานุเดชทพิย)์  อนุกรรมการ 

(นางสาวเขมวันต์   ศรีสวัสด์ิ)   อนุกรรมการ 

นายกติติ     เตชะเกษมบัณฑติย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 


